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Nechali Kvetnú rozkvitnúť
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Na jarné skrášlenie sídliska Kvetná pozvali poslanci mestského
zastupiteľstva z mestskej časti Západ, skauti a pracovníci Mestského hospodárstva a správy lesov miestnych „Kvetňanov“. Druhú aprílovú sobotu si mohli zasadiť hoci aj vlastný stromček, ale
dôležité bolo, aby spravili niečo užitočné pre svoje okolie.
Kvetná začala rozkvitať už
ráno okolo 9.00 h vďaka usilovnosti miestnych, niektorí si
dokonca priniesli vlastné pracovné nástroje. Až do poludnia
sa činili pri úprave detských
a športových ihrísk a ich okolia
na sídlisku, tí zručnejší kopali
jamy a sadili stromčeky, či hrabali starú trávu... Na popolud-

nie pripravili skauti pre rodičov
a deti zaujímavé aktivity a tvorivé dielne. Drobizg mal k dispozícii skákací hrad, deti maľovali
a najmä malé slečny odchádzali
podvečer so zapletenými korálkami vo vlasoch. Sobota sa vydarila, pretože obyvatelia Kvetnej spojili príjemné s užitočným
a spravili kus práce.
(th)

V Trenčíne sa ľudia zaujímajú
o kvalitu svojej vody
V rámci pripomenutia si 100 rokov vodovodu v Trenčíne
a Svetového dňa vody mali Trenčania možnosť dať si urobiť bezplatný rozbor dusičnanov v pitnej vode. Vzorky pitnej
vody zo svojej studne prinieslo 150 ľudí. Výstupná analýza
z chemického laboratória zhodnotila, že 92 % vzoriek pitnej
vody zo studní spĺňalo limit pre dusičnany. Vo zvyšných 8 %
bol limit prekročený.
Pitná voda z verejného vodovodu v Trenčíne pochádza
z podzemných zdrojov a spĺňa
všetky limity stanovené pre
fyzikálno-chemické, mikrobiologické a biologické ukazovatele. Trenčianska vodohospodárska spoločnosť (TVS) vodu
v rozvodnej vodovodnej sieti
pravidelne monitorujú a ručia
za jej kvalitu. „Voda v trenčianskom regióne je tvrdá,
obsahuje veľa vápnika a horčíka. Veľa ľudí však nevie, že
tvrdá voda je pre ľudské zdravie prospešná,“ uviedla vedúca Chemického laboratória
TVS Jana Mikulová. „Tvrdosť
vody spôsobujú rozpustené

vápenaté a horečnaté soli.
Voda ich obsahuje v prírodnej
podobe a ich obsah závisí od
geologickej skladby horniny,
ktorou voda preteká,“ dodala
J. Mikulová.
(vp)
foto (jč)
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AKTUALITY

Nedisciplinovaní majitelia psov
siahajú hlbšie do peňaženiek
Už viac ako dva roky trvá polemika medzi obyvateľmi Trenčína o zrušení miestneho poplatku za chov psov, ktorý vstúpil
do platnosti 1. 1. 2004. Najmä majitelia týchto zvierat privítali toto rozhodnutie, iní ho odsudzujú, poukazujúc na psie
exkrementy, ktoré nielen špatia trávniky na sídliskách či pri
Váhu, ale aj miesta detských hier.
Mesto
zrušilo
poplatky s dobrým vedomím, že
majitelia psov si uvedomia
tento ústretový krok a začnú
zodpovednejšie pristupovať
k svojim povinnostiam, či
už je to odstraňovanie psích
exkrementov do špeciálnych
smetných nádob, alebo povinnosť viesť psa na vôdzke
v miestach, kde je voľný pohyb psov zakázaný.
Znovuzavedenie poplatkov
by problém s nedisciplinovanými majiteľmi psov nevyriešil, ich počet je však stále
vysoký, a tak primátor Mesta
Trenčín Branislav Celler rozhodol o vykonaní dlhodobej
akcie Pes, špeciálnej kontroly
na dodržiavanie čistoty verejných zelených plôch a ulíc
i povinnosti viesť psa na vôdzke.
Akcia trvá dlhodobo od
začiatku apríla a vykonáva
ju vo vytipovaných dňoch 8

– 10 policajtov vo všetkých
mestských častiach nielen
v uniformách, ale aj v civile.
Majiteľov zvierat upozorňujú,
že môžu exkrementy ukladať
aj do bežných nádob na smeti
či kontajnerov, rozdávajú vrecká na psie exkrementy a na
mieste ukladajú sankcie formou blokovej pokuty vo výške
300 – 1000 korún.
Počas prvých dvoch „záťahov“ skontrolovali mestskí
policajti na sídliskách Juh
a Sihoť 43 psičkárov. Základné normy, týkajúce sa
čistoty verejných priestranstiev, zákazu voľného pohybu zvierat mimo povolených
zón a evidenčných známok
u psov, boli ľahostajné pre 13
majiteľov psov, za čo dostali
blokové pokuty v celkovej
výške 5 100 korún. O ďalších
výsledkoch dlhodobej kontrolnej akcie vás budeme pravidelne informovať.
(th)
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Vzdali hold osloboditeľom
Pred 61 rokmi, 10. apríla,
s jarou vstúpila do Trenčína aj
sloboda. Výročie oslobodenia
mesta sme si pripomenuli pri
Pamätníku umučených na Brezine vencami a kvetmi vďaky
osloboditeľským vojskám i 69
obetiam fašistickej zlovôle.
Primátor mesta B. Celler vyslovil poďakovanie bojovníkom
proti fašizmu bojujúcim v 2.
sv. vojne a zástupca SZPB plk.
V.v. Pavol Liška, priamy účastník 2. sv. vojny a SNP, priblížil
vojnové udalosti a utrpenie,
ktorému bolo vtedy vystavené

obyvateľstvo. Uviedol, že za
oslobodenie nášho regiónu
položilo životy vyše 2500 vojakov sovietskej a rumunskej
armády. Vyzval prítomných, aby
nikdy nezabudli na obete, ktorými bola vykúpená naša sloboda
a aby tak z bohatej studnice
histórie čerpali poučenie pre
dnešok. Na záver osláv zaznela
hymnická pieseň Kto za pravdu
horí. Je potešiteľné, že oproti
nedávnej minulosti sa osláv
zúčastnil veľký počet mládeže
a občanov strednej generácie.
A. Bučko

Po skončení programu na Brezine prijal primátor mesta na mestskom úrade aktívnych účastníkov bojov proti fašizmu v 2. sv.
vojne
foto: M. Ondráš

Deratizácia verejnej zelene
a kanalizácie
V apríli a v máji 2006
Mesto Trenčín prostredníctvom firmy ASANA, Kubranská
cesta 269, Trenčín zrealizuje
I. etapu deratizácie priestranstiev verejnej zelene v rozsahu cca 80 000 m2. V rámci
tejto etapy budú vykonané deratizačné práce na plochách
verejnej zelene v lokalitách:
Centrum, Dolné mesto, Juh,
Noviny, Sihoť I., II., III., IV.,
Pod Sokolice, Kubra, Kubrica, Opatová, Kvetná, Zámostie – oblasť od hrádze po
železničnú trať.
Upozorňujeme
majiteľov
spoločenských zvierat, aby
v čase vykonávania deratizačných prác zvýšili kontrolu ich
pohybu na verejných priestran-

stvách a zabránili tým kontaktu zvierat s návnadami.
Vyzývame všetky bytové
družstvá, bytové spoločenstvá,
poľnohospodárske
družstvá, podniky, závody,
organizácie, ktoré spravujú
objekty na území mesta, ako
aj vlastníkov bytových domov,
aby zabezpečili vykonanie deratizácie svojich objektov, ich
okolia a prípojok kanalizácie
a kanalizačných šácht pred
objektmi.
Od 24. apríla do 12. mája
sa vykonáva deratizácia verejnej kanalizácie na kanalizácii
Trenčín, pravý aj ľavý breh, ČOV
Trenčín, pravý aj ľavý breh.
Útvar ŽP a dopravy
MsÚ Trenčín, (bb)
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Sprievodca mestským úradom (2.)

Viete, čo musíte spraviť, kým otvoríte letnú terasu?
Posedenie pod markízou alebo slnečníkom na letnej terase spríjemňuje pobyt návštevníkom mesta ako aj jeho obyvateľom. Ak
chcú podnikatelia zriadiť letnú terasu na pozemkoch vo vlastníctve mesta, musia splniť všetky náležitosti stanovené Mestom Trenčín.
Žiadosť podávajú na tlačive, ktoré si môžu vyzdvihnúť
v klientskom centre na prízemí hlavnej budovy mestského
úradu, prípadne na útvare majetku mesta. Tlačivo slúži ako
žiadosť o prenájom a zároveň
tiež ako žiadosť o povolenie
na zvláštne užívanie verejného
priestranstva.
Súčasťou vyplnenej žiadosti sú aj súhlasné stanoviská
odborných útvarov Mestského
úradu v Trenčíne: útvaru ekonomického – obchod a služby,
útvaru ekonomického – dane
a poplatky, útvaru architektúry
a stratégie.

Z dopravného hľadiska stanovisko k zriadeniu letnej terasy
vydáva tiež Okresný dopravný
inšpektorát OR PZ v Trenčíne
sídliaci na Staničnej ul.
V prípade, že sa letná terasa
umiestňuje v centrálnej časti
mesta, je nevyhnutné aj stanovisko Krajského pamiatkového
úradu v Trenčíne so sídlom na
Jilemnického ul. č. 2.
K žiadosti musí byť priložená
situácia umiestnenia letnej terasy a kópia živnostenského listu
v prípade, že žiadateľ je fyzická
osoba, resp. kópia výpisu z obchodného registra, ak o letnú

Jedna otázka pre…
Ing. Ľubomíra Štefánika, vedúceho Útvaru
ekonomického MsÚ

„Aké typy parkovacích kariet vydáva Mesto Trenčín?“
(jb)
„Mesto Trenčín pre dočasné nej uvedeným na vyhradených
parkovanie vozidla na vyhra- verejných priestranstvách – pladenom priestore – platených tených parkoviskách Mesta
parkoviskách Mesta Trenčín Trenčín.
– vydáva nasledovné parkova- 6. parkovaciu kartu prenosnú
cie karty:
– 10 000 Sk/rok – umožňuje
1. parkovaciu kartu nepre- parkovať ľubovolnému motoronosnú – 5 000 Sk/rok. Karta vému vozidlu bez udania eviumožňuje parkovať motorovému denčného čísla na vyhradených
vozidlu s evidenčným číslom verejných priestranstvách – pla(ďalej MV s ev. č.) na nej uvede- tených parkoviskách Mesta
ným na vyhradených verejných Trenčín.
priestranstvách – platených 7. parkovaciu kartu prenosnú
parkoviskách Mesta Trenčín.
– 5 000 Sk/rok – umožňuje par2. parkovaciu kartu neprenos- kovať ľubovolnému motorovému
nú – 2 500 Sk/rok – umožňu- vozidlu bez udania evidenčného
je parkovať MV s ev. č. na nej čísla na vyhradenom verejnom
uvedeným na vyhradenom verej- priestranstve – platenom parkonom priestranstve – platenom visku na Mládežníckej ul.
O vydanie uvedených parparkovisku Mládežnícka ul.
3. parkovaciu kartu nepre- kovacích kariet môže občan
nosnú – 3 000 Sk/ 1/2roka požiadať v klientskom centre
– umožňuje parkovať MV s ev. – dane a poplatky. Na základe
č. na nej uvedeným na vyhrade- uvedenej žiadosti zamestnanec
ných verejných priestranstvách správcu dane pripraví predmet– platených parkoviskách Mes- nú parkovaciu kartu a vyzve
ta Trenčín.
občana k jej prevzatiu a zapla4. parkovaciu kartu neprenos- teniu. Platnosť uvedených parnú – 600 Sk/mesiac – umož- kovacích kariet je jeden rok.“
ňuje parkovať MV s ev. č. na
(red)

foto (jč)

terasu žiada právnická osoba.
K takto vyplnenej žiadosti sa
vyjadruje príslušný výbor mestskej časti, v ktorej má byť terasa umiestnená a tiež finančná
a majetková komisia mestského zastupiteľstva. Prenájom pozemku schvaľuje Mestská rada
Mesta Trenčín. Po schválení
prenájmu útvar majetku mesta
pripraví nájomnú zmluvu. Podmienkou uzatvorenia nájomnej
zmluvy pre žiadateľov, ktorí
letnú terasu prevádzkovali aj
v predchádzajúcom období, je
vysporiadanie záväzkov z roku
2005.
Povolenie na zvláštne užívanie verejného priestranstva
vydáva MsÚ v Trenčíne, útvar
životného prostredia a dopravy,
po zaplatení správneho poplatku vo výške 500 Sk. Povolenie
dostanú žiadatelia až po predložení platnej nájomnej zmluvy

foto (jč)

s vlastníkom pozemku.
Prenájom pozemkov vo
vlastníctve Mesta Trenčín na
zriadenie letnej terasy upravuje
Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) 2/2005 o určovaní
cien za prenájom nebytových
priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín a výške úhrad za
dočasné užívanie pozemkov vo
vlastníctve Mesta Trenčín.
Podľa čl. 3 VZN sa územie
mesta rozdeľuje do troch pásiem. Prvé pásmo tvorí centrum mesta a priľahlé ulice.
Cena náhrad za dočasné užívanie pozemkov podľa čl. 7 sa v I.
pásme stanovuje v minimálnej
výške 600 Sk/m2/rok. V II.
pásme je jej minimálna výška
300 Sk/m2/rok a v III. pásme
200 Sk/m2/rok.
Ing. Miroslav Murgaš,
Útvar majetku
mesta MsÚ Trenčín
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Kanalizácia, cesty a neporiadok boli najčastejšími témami VMČ Západ
zasa nedostatok parkovacích
miest. Poslanci podali podnet
na riešenie tohto stavu, rovnako aj na vyriešenie parkovania
obyvateľov susedných domov
na svojich pozemkoch.
Výstavba kanalizácie na Vlárskej ulici zanechala stopy na
stave cesty, ale podľa uistenia
poslancov budú nedostatky odstránené do konca apríla. Horšie je to s preťaženosťou tejto
cesty nákladnou dopravou, lebo
je to cesta II. triedy a slúži aj
pre nákladnú dopravu.
Občanom Istebníka prekáža aj znehodnotený nápis
na Pamätníku padlých hrdinov
a chýba im informačná tabuľa
v slovenskom jazyku na Medňanského pamätníku.
Ulica Rybáre v Záblatí je najnižšie položenou v tejto časti
mesta a obyvateľov sužuje prečerpávanie splaškov do mestskej prípojky. Riešením je reklamácia tejto šachty u dodávateľa
stavby.
foto a text (la)

Krásne jarné počasie vylákalo do prírody aj obyvateľov mestskej časti Západ. Mladé dievčatá
z Istebníka uprednostnili jazdu na štvornohých tátošoch...
Za stopercentnej účasti po- niektorým zo spojov prímestskej Základnej škole na Veľkomoravslancov sa v stredu 29. marca dopravy, prípadne presmerova- skej ulici, žiadajú zriadenie pobočky Slovenskej sporiteľne na
zišiel Výbor mestskej časti Zá- ním linky č. 13 cez Istebník.
Obyvatelia Záblatia požadu- pravom brehu Váhu a kritizujú
pad (VMČ) na svojom rokovaní.
Občania prišli na zasadnutie jú zriadenie linky k poliklinike neporiadok v priestoroch okolo
s viacerými podnetnými návrhmi. a ďalej na sídlisko Juh, podob- obchodného strediska Lidl. Pri
Jedným z nich je zníženie povo- ne aj na Sihoť.
pošte na Piešťanskej ulici je
lenej rýchlosti na Zlatovskej ulici
Najväčšie zastúpenie na
od Piešťanskej po Bratislavskú, zasadnutí VMČ mali obyvatelia
pretože tadiaľto prechádzajú Širokej ulice. Cesta je v dezolátžiaci zo sídliska Kvetná do ško- nom stave a nedá sa podľa ich
ly. Ďalej žiadajú rekonštrukciu vyjadrenia takmer po nej choVýbor mestskej časti Stred (VMČS) na svojom zasadnutí
Istebníckej ulice a oznámenie diť, lebo hrozí nebezpečenstvo
v pondelok 3. apríla odporučil vyhovieť žiadostiam o zriadenie
termínu pokračovania rekon- úrazu. Viceprimátor Anton Boc
ôsmich letných terás k jestvujúcim kaviarenským a reštauračštrukcie kanalizácie na tejto uli- povedal, že v pláne investičných
ným prevádzkam.
ci, rovnako aj termín ukončenia akcií sa táto ulica nachádza, ale
Poslanci sa vyjadrili súhlasne aj k umiestneniu informačvýstavby kanalizácie na uliciach pretože sú viaceré ulice v mestného a reklamného zariadenia na kine Hviezda na jeden rok
Jahodová a Matice slovenskej. skej časti Západ v zlom stave,
a k umiestneniu informačno-navigačných zariadení na ElektričNevyhovujúci je aj povrch ko- o rekonštrukciách konkrétnych
nej a Soblahovskej ulici na dobu dvoch rokov.
munikácií na uliciach Jahodová, ulíc sa rozhodne v najbližšom
Poslanec Marián Kvasnička upozornil na znečistenie mestŠiroká a Orechovská, pozornosť čase. Podľa poslanca Sýkorčiskej časti psími exkrementami. Na srdci mu leží aj dopravná
si zaslúži aj stav chodníkov na na je dokončená kanalizácia,
situácia na Ulici Ivana Olbrachta, kde autá, parkujúce na obiIstebníckej ulici. Obyvateľom treba osadiť obrubníky, položiť
dvoch stranách na zúžených chodníkoch, vytláčajú chodcov na
Istebníka a Orechového chýba zámkovú dlažbu na chodníky,
cestu a dochádza k častým kolíziám medzi nimi a prechádzazrušený spoj MHD v predpo- vykonať rekonštrukciu osvetlejúcimi vozidlami. VMČS požiadal o vypracovanie konštrukčného
ludňajších hodinách. Predseda nia a natiahnuť asfaltobetónový
stavebného a dopravného riešenia tejto ulice.
VMČ Martin Barčák v odpo- koberec.
Poslanec Ján Krátky znovu žiadal o osvetlenie na rohu ulíc
vedi uviedol, že kanalizácia sa
Doprava v tejto časti mesta
Nové prúdy a Javorinská, kde chýba svetelný zdroj. Mestskú
prednostne tento rok buduje na sa podľa slov poslancov zmení
políciu upozornil na vznikajúcu čiernu skládku na konci Nozdrľavom brehu Váhu kvôli odkana- po vybudovaní druhého mosta
kovskej ulice pri odbočke na družstvo. Do opráv komunikácií
lizovaniu Opatovej, Kubry a Kub- cez Váh a doriešení križovania
navrhol zaradiť Záhumenskú ulicu.
rice. Minulý rok bola prioritou ciest s modernizovanou železPredsedníčka VMČ Gabriela Hubinská skonštatovala, že na
kanalizácia v Záblatí. Schválený ničnou traťou. Riešenie spojov
Ulici gen. M. R. Štefánika pri dome číslo 124 zasahujú konáre
rozpočet mesta na tento rok MHD, ako ich navrhuje VMČ Zástromov do drôtov elektrického vedenia. Požiadala o osadenie
je verejne prístupný. Poslanec pad, by bolo dovtedy krátkodoinformačných tabúľ na Súdnej ulici, keď sa bude ulica zametať,
Štefan Sýkorčin vysvetlil, že bým riešením, asi na dva roky,
aby tu v tomto čase neparkovali autá. Ulica sa kvôli vozidlám
skúšobné spoje MHD číslo 9 ale zlepší prepravu občanov
nedá vyčistiť a obyvatelia sa sťažujú na neporiadok a špinu na
a 19 boli nevyužité a neboli z mestskej časti Západ.
ceste. Na ceste poza trhovisko pri obchodom stredisku Družba
Obyvateľom Zámostia chýba
rentabilné. Poslanec Vladimír
navrhuje vybudovať chodník pre chodcov na strane garáží. (la)
Poruban navrhuje riešiť situáciu prístrešok na zastávke MHD pri

Jarné počasie vytiahlo terasy na
ulice a námestia v centre Trenčína
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Slovensko po smrti Matúša Čáka

Matúš Čák ťažil z anarchie,
ktorá vládla v Uhorsku. Aj po
korunovácii Karola Róberta
sa anarchiu snažil udržať čo
najdlhšie. Karol Róbert sa naopak snažil obnoviť v krajine
poriadok a nastoliť normálne
– mierové pomery. Po víťazstve nad spupnými feudálmi
v bitke pri Rozhanovciach postupne konsolidoval pomery
v krajine. Súčasne v r. 1313
až 1321 sa mu darilo zmenšovať územie kontrolované M.
Čákom. Po Matúšovej smrti
v r. 1321 nastal v Uhorsku
a najmä na Slovensku konečne pokoj a poriadok.
V nasledujúcich dvadsiatich rokoch sa tak kráľ mohol
venovať predovšetkým rozvoju
krajiny. Uhorsko sa pod jeho
vedením zmenilo na jednu
z najprosperujúcejších krajín
Európy. Najpriemyselnejšou
časťou Uhorska sa stalo
Slovensko. Tromi banskými
zákonmi tu kráľ umožnil neuveriteľný rozvoj banského
odvetvia. Zaviedol novú zlatú
menu – kremnické zlaté dukáty, ktoré boli po florentských
dukátoch najrešpektovanejšou menou vtedajšej Európy.
V r. 1335 usporiadal vo
Visegráde legendárne stretnutie s poľským kráľom Kazimírom III. a českým kráľom
Jánom Luxemburským. Po
ňom nastal v Strednej Európe
nebývalý rozvoj obchodu,
z ktorého profitovalo najmä
Slovensko – cez ktoré potom
prevažne viedli obchodné
cesty nemeckých a českých
kupcov do Uhorska. Karol Robert im udelil mnohé výsady,
a tak bolo pre nich výhodnejšie opustiť tradičné obchodné
cesty smerujúce cez Viedeň.
Mnohí sa v Uhorsku usadili
natrvalo, kráľovské výsady
ich prilákali do krajiny, ktorá
bola predtým v ich očiach iba
divočinou. Mestá zažili za vlády anjouovca Karola Roberta
výrazný hospodársky rozvoj.
Samozrejme, že z pozície na
križovatke ciest opäť ťažil maximum aj Trenčín.

Danglár

Legendy o Matúšovom hrobe
Hrob Matúša Čáka Trenčianskeho sa nikdy nenašiel.
To muselo vŕtať hlavou už jeho
súčasníkom a o to viac fascinovalo neskorších bádateľov,
„záhadológov“ a romantikov
všetkého druhu.
Že by sa takýto mocný a bohatý veľmož nepostaral o veľkolepé miesto svojho posledného
odpočinku, sa zdalo nepredstaviteľné. Zrodila sa preto povesť
o skrytej hrobke, v ktorej je
trenčiansky hradný pán pochovaný s mnohými pokladmi
v železnej, striebornej a zlatej
truhle. Podozrivo to však pripomína legendu o smrti hunského
Attilu, „Biča božieho“.
Najmä v romantickom 18.
a 19. storočí sa mnohí hľadači
pokladov pokúšali nájsť Matúšov hrob. Hľadali ho raz v podzemí Matúšovej veže, inokedy
pod slivkou na dolnom nádvorí,
či v tajnej šachte pri Jeremiášovej bašte. Iní veria, že je pochovaný pod korytom Váhu, alebo
niekde v Čerešňovom sade na
Brezine. Podľa inej povesti unikol pred kráľovským vojskom
z hradu tajnou chodbou a dožil

v kláštore na Veľkej Skalke,
kde je aj pochovaný.
Skutočnosť je asi triezvejšia.
Matúš zrejme naozaj zomrel na
Trenčianskom hrade v období,
keď ho obliehalo kráľovo vojsko,
alebo keď sa ešte len k hradu
blížilo. Vzhľadom k množstvu

svojich zarytých nepriateľov,
nenávisti cirkvi a pochybnej
vernosti niektorých svojich druhov (viacerí ho už zradili) tušil,
že ani po smrti nemôže dúfať
v zhovievavosť. Zrejme neveril
ani v schopnosti svojho designovaného nástupcu Štefana
Čecha, a tak sa nechal niekoľkými svojimi vernými pochovať

v tajnosti a miesto svojho posledného odpočinku prikázal
utajiť. A nemýlil sa Štefan, hrad
neudržal a krátko po Matúšovej
smrti sa bleskurýchle rozpadli
jeho dŕžavy. Kto mohol, hľadal
milosť u kráľa. Tí, ktorí Matúša pochovali, možno padli pri
poslednej obrane hradu, alebo
ak prežili, zachovali svoje tajomstvo až do smrti. O tom sa
môžeme iba dohadovať.
Ani s tými pokladmi to asi
nebude také horúce. Matúš
sa napriek cirkevným kliatbam
(v tom čase nič neobvyklé) pokladal za dobrého kresťana,
o čom svedčí i to, že podľa
niektorých údajov mu napriek
interdiktu chodil tajne na Trenčiansky hrad skalský opát Ján
slúžiť omše. Kresťanom, ako
je známe, žiadne poklady do
hrobu nevkladajú. A tak poklady zrejme rozkradli tí, čo k nim
mali po Matúšovej smrti prístup
a čo zostalo, toho sa zmocnilo
kráľovské vojsko. Zostala iba
legenda.

Zdroje: Lexikón slovenských dejín a Osobnosti našej minulosti
od L. Zrubca (Milan Krajniak, Inzine, 2002), www.trencin.sk
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Strieborný losos a výrečnosť priniesli úspech
a čo chcú v živote dosiahnuť.
Okrem kulinárskeho fortieľa
teda dievčatá opäť preukázali aj
vynikajúce znalosti a výrečnosť
v nemeckom jazyku a v záverečnom hodnotení im odborná
komisia udelila prvenstvo. I na
túto súťaž sa študentky pripravovali pod odborným vedením
stredoškolských
profesoriek
nemeckého jazyka Edity Schima a Drahomíry Pavlíkovej.
„Bolo vidno, že dievčatá majú
dobrý prehľad o moderných
kuchárskych trendoch. Všetci

Šťastné víťazky A. Remišová, B. Králiková a K. Hiklová sa tešia
z prvenstva spoločne so svojimi profesorkami E. Schima a D.
Pavlíkovou
O medzinárodnom úspechu
študentiek Gymnázia Ľ. Štúra
v semifinálovom kole Mladé
európske kuchárky v Berlíne,
z ktorého si odniesli víťazstvo
a postúpili do finále sme čitateľov informovali koncom marca.
Finálové kolo sa uskutočnilo 4.
apríla vo výstavnom areáli Incheby v Bratislave v rámci konania
stavebného veľtrhu CONECO.
Tím gymnazistiek z Trenčína
opäť v zložení Andrea Remišo-

vá, Katarína Hiklová a Barbora
Králiková sa aj tu s vervou pustil do splnenia podmienok im
už známej súťažnej úlohy. Cena
jednej porcie v štyroch v rúre
zapekaných pokrmov nesmela
presiahnúť sumu 9 eur. Konverzácia v nemčine a prezentácia Slovenska bola súčasťou
disciplíny. Darmo by sa zvŕtali
za sporákom, keby nevedeli
pred porotou rozprávať o tom,
čo robia, kde žijú, ako študujú

Vyhrajte – prestaňte fajčiť
Šancu pre fajčiarov ponúka súťaž Prestaň a vyhraj, ktorej
národným koordinátorom na Slovensku je Úrad verejného
zdravotníctva SR.
Každý fajčiar, ktorý sa prihlási do súťaže a počas nej prestane fajčiť, má možnosť vyhrať medzinárodnú cenu 10 000
dolárov, regionálnu cenu 2 500 dolárov a národnú cenu - nákup športového oblečenia v hodnote 30 000 korún, preventívnu zdravotnú prehliadku v hodnote 10 000 korún a rekondičný
pobyt pre zdravotníckeho pracovníka v hodnote 5 000 korún.
Počas abstinenčného obdobia – mesiaca máj – bude súťažiacim k dispozícii odborník od 8.00 do 15.00 hod. na tel.
02/49 28 42 89. Fajčiarom, ktorí chcú so škodlivým návykom prestať, poradia aj na adrese nefajcenie@uvzsr.sk alebo osobne v každej Poradni zdravia na ÚVZ SR v Bratislave
a na 36 Regionálnych úradoch verejného zdravotníctva SR.
Súťažiaci musí zanechať užívanie tabakových výrobkov počas
súťaže od 2. mája do 29. mája 2006, mať najmenej 18 rokov
a aspoň rok pred súťažou fajčiť. Prihlášku treba odovzdať do
29. apríla 2006 na adresu Súťaž Prestaň a vyhraj, Úrad verejného zdravotníctva, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava.
Rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky alebo prijatia mailu.
Súťaž organizuje Národný ústav verejného zdravotníctva vo
Fínsku v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou
(WHO).
(ruvz)

degustátori sa jednoznačne
zhodli, že pripravili na vynikajúcej technologickej úrovni
zapečeného strieborného lososa. Použili veľmi dobrý spôsob
tepelného spracovania, vybrali
pestrú zeleninu i nápadité finty.
Suroviny opracovali na obdivuhodnej profesionálnej úrovni.
Myslím si, že nič neponechali
náhode. V príprave im zrejme
poradil profesionál,“ zhrnul výkon víťazného tímu člen komisie
a šéfkuchár Marián Kellner.
(jč)

Nadpriemerné vedomosti
trenčianskych deviatakov
Už po štvrtý raz sa uskutočnilo monitorovanie úrovne vedomostí deviatakov základných škôl z matematiky a vyučovacieho jazyka. Celoslovenského testovania vedomostí deviatakov
v tomto školskom roku zúčastnilo takmer 64 000 žiakov.
V matematike deviataci zaznamenli 61,4 percentnú úspešnosť. V slovenskom jazyku a literatúre dosiahli deviataci 81,2
precentnú úspešnosť.
V trenčianskych základných školách Monitor 9 absolvovalo
738 deviatakov, z toho 19 žiakov so špeciálnymi výchovno-vyučovacími potrebami, ktorí mali zvýšenú časovú dotáciu na vypracovanie testov. Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Trenčín dosiahli z matematiky úspešnosť 70,1 % a zo slovenského jazyka a literatúry získali úspešnosť 86,9 %. Celkovo napísali trenčianski absolventi základných škôl matematiku o 8,7 %
a slovenský jazyk a literatúru o 5,7 % lepšie, ako je celoslovenský priemer.
Základná škola

matematika

slovenský jazyk a literatúra

Bezručova ul.

72,8 %

84,1%

Dlhé Hony

70,6%

85,2%

Hodžova ul.

72,1%

88,2%

Kubranská cesta

77,2%

92,3%

Na dolinách

61,7%

81%

Novomeského ul.

69,6%

88,9%

Veľkomoravská ul.

66,6%

85,9%

Východná ul.

70,5%

89,4%

Priemer

70,1%

86,9%

V porovnaní celoslovenských výsledkov chlapcov a dievčat
dosiahli dievčatá v testovaných predmetoch lepšie výsledky ako
ich spolužiaci, ich priemerná úspešnosť bola vyššia o 2,5 % v matematike, o 5% v slovenskom jazyku a literatúre.
Cieľom Monitoru 9 je overiť úroveň vedomostí deviatakov z testovaných predmetov po absolvovaní základnej školy. Na výsledky
MONITORu 9 prihliadajú stredné školy pri prijímaní nových študentov. Miera zohľadňovania výsledkov je však v kompetencii riaditeľstiev jednotlivých stredných škôl.
(ľk)
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Trenčania na architekta Silbersteina nezabudli

Priestor v cípe, vymedzenom ulicami M. Rázusa a Hodžovou,
bude v už v blízkej budúcnosti pripomínať jednu z najvýraznejších postáv architektonického života Trenčína – architekta Ferdinanda Silbersteina-Silvana. Trenčania vybudovaním pamätníka tak vzdajú úctu tejto osobnosti za prácu vykonanú v meste,
súvisiacu predovšetkým so začiatkom zástavby Hornej Sihote.
Architekt Ferdinand Silber- pôsobil v rokoch 1925–1949.
stein – Silvan bol významným Jeho činnosť v Trenčíne tvorí
predstaviteľom funkcionalizmu pravdepodobne najvýznamnejv architektúre. Na Slovensku šiu časť profesionálneho živo-

ta. Meno tohto architekta je
spájané so začiatkom zástavby
Hornej Sihote a predovšetkým
s autorstvom významných objektov tej doby i dnešného života mesta. Je autorom objektu
Obchodnej akadémie. V čase
svojho vzniku sa hrdila titulom
najmodernejšia školská budova na Slovensku. V r. 2001

bola zapísaná do Ústredného
zoznamu kultúrnych pamiatok.
V lokalite Sihoť je tiež autorom domov s nájomnými bytmi
z roku 1937, domu pre pána
Ševčíka i bytov pre vojenských
gážistov. Významnou stavbou
z jeho autorskej dielne je aj
budova Slovenskej sporiteľne
na Mierovom námestí, ktorá

foto (jč)

foto (jč)
je taktiež zapísaná do ÚZKP.
Politické pomery v Česko-Slovensku ho v roku 1949 prinútili
emigrovať do Austrálie, kde aj
v roku 1983 zomrel.
Mikropriestor už v spomenutom cípe dvoch ulíc nie je
pre pamätník náhodne vybratým územím. „Je na začiatku
zástavby Sihote a zároveň
v tesnej blízkosti Obchodnej
akadémie – jeho autorského
objektu. Z praktického hľadiska ide o priestor zanedbaný,
ktorý touto investíciou dostane nový a kultivovaný duch,
tvorený samotným pamätníkom, rekonštrukciou peších
trás, autobusovej zastávky,
sadovými úpravami a celkovou
úpravou, skrášľujúcou toto
miesto. Urbanisticky má návrh
svoju filozofiu, ktorá odráža život a tvorbu samotného architekta. Autorom urbanistickej
koncepcie je Pavol Balaščák,
autorom výtvarného diela Igor
Mosný,“ hovorí vedúca útvaru
architektúry a stratégie trenčianskeho mestského úradu
Adriana Mlynčeková.
V rozpočte Mesta Trenčín na
rok 2006 sú na realizáciu stavby pamätníka F. Silbersteina
vyčlenené 2 mil. Sk.
Tibor Hlobeň

OTVORENÁ EURÓPA
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Nede¾a 30. 4. 2006
Mierové námestie
18.30
STAVANIE MÁJA
s folklórnou skupinou Kubran, detským folklórnym súborom Radosś
a dychovou hudbou Opatovanka

Štúrovo námestie
19.00 – 24.00
¼UDOVÁ
s dychovou hudbou Vlèovanka

VESELICA PRI VODNÍKOVI

Pondelok 1. 5. 2006
Trasa: Dom armády – Štúrovo
námestie – Mierové námestie
10.00
MAJÁLESOVÝ SPRIEVOD
V sprievode uvidíte skupiny historického šermu Wagus a Normani, brušné
taneènice Džamal a Bahar Sultana, Komediantov na káre, folklórnu skupinu
Selèana zo Selca, Seniorklub Družba, dvorné dámy zo Strednej umeleckej
školy v Trenèíne, Musicu Poeticu, deti z folklórneho súboru Kornièka,
žonglérov a iných poulièných umelcov

Štúrovo námestie
10.00 – 17.00
VESELO S DYCHOVKOU
Do tanca i na poèúvanie hrajú dychové hudby Textilanka, Opatovanka,
Trenèianska dvanástka a Drietomanka

Mierové námestie
10.00 – 17.00

JARMOK ¼UDOVÝCH VÝROBKOV

10.00
MESTSKÝ DYCHOVÝ ORCHESTER
– promenádny koncert pod taktovkou J. Kalu
10.45
PREDSTAVENIE
moderuje Jarka Rajnincová
11.00

ÚÈASTNÍKOV SPRIEVODU

KOMEDIANTI NA KÁØE – KOÈOVNÉ DIVADLO
(BRNO): „KTO Z KOHO“

– žonglérska show postavená na podpichovaní dvoch kaukliarov. S využitím
kaukliarskeho umu sa jeden snaží tromfnúś druhého v žonglovaní so
všetkým možným, v plieskaní bièom, vrhaní nožov a ïalších výmysloch
12.00

DIEVÈENSKÝ SAXOFÓNOVÝ ORCHESTER
(LUHAÈOVICE)

– ob¾úbená kapela hrá evergreeny, staré èeské hity S+Š, ale aj rezké
slovenské èardáše

Číslo 9/ročník VIII
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13.00
KORNIÈKA
– program detského folklórneho súboru z Trenèína
14.15
SENIORKLUB DRUŽBA
– folklórny súbor generácie bývalých folklórnych trenèianskych taneèníkov
v najlepšom veku
15.00

KOMEDIANTI NA KÁØE (BRNO): „RYTIERSKA
ROZPRAVA O PRINCOVI BAJAJOVI“

– klasická rozprávka, v ktorej sa divák stane svedkom Bajajovho trápenia
a slávneho boja, v ktorom drak Kruśák položí svoj biedny život
16.00
DRUŽBA
– vystúpenie folklórneho súboru z Trenèína

17.00
CIRKUS JACKO (UKRAJINA)
– brilantné kúsky artistov, žonglérov, iluzionistov a predovšetkým akrobatov
zo svetoznámej ruskej školy

Kino Metro – Artkino
17.00
ÈIERNA MAÈKA, BIELY KOCÚR
– 1998, Nemecko, Juhoslávia, Francúzsko
Režisér: Emir Kusturica
Hrajú: Bajram Severdžan , Florijan Ajdini, Salija Ibraimova,
Branka Katia, Srdjan Todorovia, Zabit Memedov, Sabri Sulejman
Farbistá komédia z rómskeho prostredia, založená na nedorozumeniach, postavená na svojráznych charakteroch a na ich
impulzívnych reakciách. Dáva vyznieś situáciám, ktoré èasto
prechádzajú z polohy šśavnatej folklórnej komédie do rozprávky
alebo dostávajú nádych magického realizmu. Film dotvára originálna
balkánska hudba plná temperamentu a nespútanosti.

Mierové námestie
19.00
BOBAN I MARKO MARKOVIÆ ORKESTAR
– uragán z Balkánu: koncert legendárnej dychovej formácie. Boban
Markoviè patrí v súèasnosti k najuznávanejším srbským umelcom, ktorý
inovuje tradiènú cigánsku hudbu. Jeho repertoár tvoria cigánske pesnièky,
tanec Èoèek a iné. Svet pozná jeho hudbu aj vïaka filmom režiséra Emira
Kusturicu, s ktorým èasto spolupracuje. Svoj repertoár však obohacuje aj
vlastnými autorskými piesòami.

PRI ŠÁLKE KÁVY
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Prehrami sa človek učí víťaziť

Majstrovstvá Slovenska v desiatich tancoch sa uskutočnili v minulých dňoch v Poprade. Desať tancov v praxi znamená všetko
z latinsko-amerických i štandardných tancov. Adepti na titul
najlepších slovenských tanečníkov museli teda rovnako dobre
ovládať valčík, waltz, tango, slowfox a quickstep ako sambu,
čaču, rumbu, pasodoble a jive. Disciplíny sú to veľmi náročné aj
na kondíciu tanečných párov. Najlepší v troch kolách odtancujú
tridsať tancov. Jednému venujú dve minúty, čo znamená rovných šesťdesiat minút čistého času, stráveného na parkete.

 NAJVŠESTRANNEJŠÍ

 EVA A RÓBERT

Z Tanečného klubu Dukla
Trenčín, pôsobiacom pri Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených síl SR, sa do
Popradu kvalifikovali dva páry
z juniorskej kategórie, jeden
mládežnícky pár a päť v kategórii dospelých, medzi ktorými
nechýbalo ani najhorúcejšie
trenčianske želiezko v ohni,
Eva Prnová s Róbertom Pavlíkom (na snímke v strede).
„Na majstrovstvách Slovenska
v štandardných tancoch Eva
s Róbertom dokázali, že vedia
zabojovať o medailové umiestnenie, takže aj do Popradu išli
s nálepkou favoritov,“ vracia
sa k ambíciám Dukly hlavný
tréner tanečného klubu Dušan
Paška. No a vyšlo to, sympatický pár sa spod Tatier vrátil
s titulom najvšestrannejších
tanečníkov. Zo slovenskej špičky pritom nechýbal nik. Dostať
však z D. Pašku chválospev na
jeho zverencov, nie je vôbec jednoduché. Aj teraz sa obmedzil
na jednu vetu: „Po zodpovednej príprave podali veľmi dobrý
výkon.“ Výsledky tanečníkov si
neprivlastňuje, tituly sú podľa
jeho slov len vrcholom ľadovca
prípravy všetkých párov, ktorých
vedie štvorica trénerov, okrem
hlavného trénera a jeho manželky Evy Paškovej dvojica Michal
a Zuzana Soukupoví. I za týmto priezviskom sa však skrývajú členovia rodiny, veď Zuzana
je dcérou Paškovcov a Michal
zaťom. Nečudo, že v Trenčíne
poznajú tanečníkov pod neoficiálnym názvom „tanečný klub
Paškovcov.“ „Na výchove Evy
a Róberta sa od ich začiatkov
podieľal každý z nás,“ dodáva
hlava rodiny i klubu.

Eva Prnová, budúca politologička, študentka druhého
ročníka na bratislavskej Univerzite Komenského, je zjavne
hovorkyňou páru. Tanec je pre
ňu prirodzená súčasť života,
patrí k nej ako kyslík k životu.
„Predali sme natrénované,“
znie jej stručná charakteristika
popradských vystúpení. Ale nakoniec prezradila viac: „Veľkú
rolu zohrala skutočnosť, že
sme sa včas zbavili nervozity,
pretože v latinsko-amerických
tancoch sme súťažne nevystúpili už takmer rok a pol. Sú
výnimočne nadané páry, ktoré
bez problémov zatancujú obe
kategórie, ale tým patria tituly
majstrov sveta či Európy, my
ostatní sa špecializujeme.“
Tajomstvo úspechov v tanečnom športe podľa D. Pašku
spočíva vo vnútornom precítení hudby. „Základné figúry
sú dané, pár musí na súťaži
naskočiť na hudbu. Základný
rytmus je vždy rovnaký, ale
melódia iná. Raz smutnejšia,
inokedy ťahavejšia alebo veselšia. Tanečníci preto spontánne vyjadrujú, čo v hudbe
cítia a žiadajú od diváka, aby
ich interpretáciu pochopil.
Čím lepšie to urobia, tým viac
zaujmú,“ domiešava ingrediencie receptúry na slovenského
šampióna hlavný tréner trenčianskeho tanečného klubu.
Eva Prnová sa venuje tancu už
trinásť rokov, záujem oň v nej
prebudili rodičia, tiež tanečníci.
Róbert Pavlík je zase typickým
príkladom, ako usmerniť, dnes
by sme povedali, hyperaktívne
dieťa. „Rodičia rozhodli, že ma
treba rozumne zamestnať. Vyskúšal som spoločenské tance a zostal som im verný.“

PÁR

foto (a)
Titul majstra Slovenska je
zároveň pozvánkou na októbrové majstrovstvá sveta v desiatich tancoch do ruskej Moskvy
a nezanevrú ani na svoju obľúbenú kategóriu – štandardné
tance.

 TANEČNÝ KLUB
DUKLA TRENČÍN

Kto vychová šampiónov,
nemôže byť priemerný. Parafrázujúc výrok zakladateľa novodobých olympiád, baróna de Coubertina, sa vraciame späť k TK
Dukla Trenčín, pôsobiacom pri
KaMC OS SR. Klub má približne
90 členov, rozdelených do siedmich tanečných skupín. „Nerozhoduje vek, ale výkonnosť
párov pri ich preraďovaní smerom hore v rámci tanečných
skupín,“ zdôrazňuje hlavný tréner. Jeho trénerská filozofia sa
dá vyjadriť opäť citátom bývalého skvelého etiópskeho maratónca Abebe Bikilu: „Prehrami
sa človek učí víťaziť.“ To vraj
platí aj na pár Prnová – Pavlík.
„Najprv museli prehltnúť tretie

miesto na šampionáte v štandardných tancoch, až potom
priviezli z Popradu víťazstvo,“
hneď našiel D. Paška príklad
z horúcej súčasnosti.
Skúsený tanečník i tréner
si pochvaľuje podmienky, ktoré klub má v bývalom Dome
armády. Verí však, že armáda
nepresadí myšlienku, aby 80 %
z členskej základne v kluboch
či krúžkoch, pôsobiacich vo
vojenských priestoroch, muselo nosiť uniformu alebo aspoň
patriť k rodine vojaka z povolania. „Čo by sa stalo, keby zriaďovateľ, napríklad základných
škôl, povedal, že nezapíše
deti vojakov, nech ozbrojené
sily založia vojenské školy?“
kladie otázku na prvý pohľad
pritiahnutú za vlasy.
Tanečný šport je náročný
aj finančne. Všetci trenčianski
tanečníci chcú preto poďakovať najmä rodičom, že veria
v úspech svojich ratolestí
a podporujú ich.
Tibor Hlobeň
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KULTÚRNE POZVÁNKY

Divadlo, koncerty, festivaly
Mierové a Štúrovo námestie
 30. 4. – 1. 5.
Otvorená Európa – Otvorené mesto
Kino Metro, Mierové námestie
 1. 5. o 11.00
Hudobné divadlo Trenčín: Prvý máj v divadle s
predstavením Mandragora
Piano club Trenčín, Pod Sokolice 16
 5. 5. o 20.00
Orientálny večer RAKS DŽÁMAL
Galéria M. A. Bazovského, Palackého 27
 4. 5. o 9.30
Ateliér pre seniorov
 9. 5. o 17.00
Večerný výtvarný ateliér pre dospelých
Evanjelický kostol
 7. 5. o 18.00
Trenčianska hudobná jar: Archi di Slovakia

Výstavy
Mestská galéria, Mierové nám. 22
 2. 5. – 21. 5.
Výstava neprofesionálneho výtvarníka Viktora
Motúsa z Bánoviec nad Bebravou
Otvorené: utorok – nedeľa
10.00 – 17.00
Galéria M. A. Bazovského, Palackého 27
 21. 4. – 25. 6.
Klenoty českého moderného maliarstva 1907–
1939 zo zbierok Českého múzea výtvarných
umění v Prahe a Krajské galerie výtvarného
umění v Zlíně
Otvorené: utorok – nedeľa
9.00 – 17.00

Detské aktivity
Galéria M. A. Bazovského, Palackého 27
 2. 5. o 16.00
Výtvarný ateliér pre všetky šikovné i „nešikovné“ deti do 14 rokov a ich rodičov
 10. 5. o 9.30
Galerkovo – hravé tvorivé dielne pre deti do 6
rokov a ich rodičov
KC Aktivity, Kyjevská ulica
 4. 5.
Juh hľadá SuperStar

Zmena otváracích hodín
v Kultúrno-informačnom centre,
Hviezdoslavova ul.
pondelok – piatok 10.00 – 18.00 h
sobota
10.00 – 16.00 h
Tešíme sa na vašu návštevu.

KaMC OS SR, Hviezdoslavova 16
 7. 4. – 10. 5.
Sviatky jari – výstavka ručných prác s veľkonočnou tematikou
 28. 4. – 15. 5.
Stredná umelecká škola – prezentácia a obhajoby maturitných prác
 4. 5. – 31. 5.
Gen. Milan Rastislav Štefánik
 9. 5. – 15. 5.
Týždeň vidieka
Trenčianske múzeum, Katov dom
 21. 4. – 21. 5.
Výstava absolventských prác študentov Strednej umeleckej školy v Trenčíne

Trenčianske múzeum, Klub trenčianskych historikov SHS pri SAV, Klub numizmatikov, Klub
Slovenskej spoločnosti pre dejiny sveta a techniky pri SAV a Mesto Trenčín vás spoločne
pozývajú na prednášku

HISTÓRIA NÁZVOV VRCHOV V BÝVALEJ
TRENČIANSKEJ ŽUPE
prednáša PhDr. Milan Majtán, DrSc. z Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV v Bratislave

Prednáška sa uskutoční dňa
3. mája o 16.00 h
v kongregačnej sále Trenčianskeho múzea
(býv. župný dom v Trenčíne), Mierové nám. 42
Prednáška sa koná pri príležitosti 80. výročia narodenia doc. PhDr. Juraja Valisku, CSc.,
známeho jazykovedca, germanistu, znalca nemeckých nárečí na Slovensku.
Súčasťou prednášky je výstavka odbornej literatúry a prekladov.
Podujatie sa koná ako príspevok k celoročnej téme
Mesto za hradbami – identita verzus imidž. www.behindwalls.sk
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Mierové nám.
032/743 44 15
1. 5.
Čierna mačka,
biely kocúr
Nemecko/Juhoslávia/Francúzsko, 1998, far.,
129‘
Réžia:
Emir Kusturica
sa touto farbistou komédiou
z rómskeho prostredia vrátil
k filmovej tvorbe, napriek
svojmu rozhodnutiu už nikdy
nerežírovať (potom, ako sa
v Juhoslávii stretol s odmietnutím svojej snímky „Underground“) a nakrútil neviazanú
komédiu, založenú na nedorozumeniach a postavenú
na svojráznych charakteroch
a na ich impulzívnych reakciách.
3. 5.
Zlodeji bicyklov
Réžia: Vittorio De Sica. Vrcholné dielo talianskeho neorealizmu. Autenticky pôsobiaci,
sociálne ladený príbeh, obsadený výhradne nehercami,
ktorých režisér našiel doslova
na ulici medzi nezamestnanými, nakrúcaný v reálnom
prostredí rímskych ulíc, sa
stal parabolou bezvýchodiskovej situácie jednotlivca odvrhnutého spoločnosťou.
5. 5. o 16.30
ANIME PLAY
Projekcia japonských animovaných filmov, vstup voľný.
5. 5., 7. 5. a 8. 5.
Zlomené kvety
USA/Francúzsko,
2005,
105´. Scenár a réžia: Jim
Jarmusch. Pod taktovkou jedného z najlepších amerických
nezávislých režisérov Jima
Jarmuscha podáva Bill Murray ďalšiu zo svojich neopakovateľných hereckých kreácií,
ktoré sa natrvalo zapíšu do
pamäte filmových fanúšikov.
10. 5.
Amarcord
Taliansko/Francúzsko, 1973,
far., 127‘ Felliniho autobiografický film Amarcord sa
odohráva v Rimini, režisérovom rodisku, v tridsiatych
rokoch.
Začiatok predstavení o 19.00 h
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PRE VOĽNÉ CHVÍLE

V krajine Masajov

Kurátor výstavy V krajine
Masajov fotograf Radovan
Stoklasa na vernisáži vo výstavnej miestnosti č. 22 Mestskej galérie vyjadril radosť
nad tým, že môže predstaviť
Trenčínu známeho českého
fotografa Václava Šilhu a jeho
mimoriadne zaujímavé fotografie zo života zvierat z východnej Afriky. Šilhove fotografie
vznikli v priebehu niekoľkých
rokov v oblasti kenskej prírodnej rezervácie Masai Mara.
Trenčanom sa tak počas apríla
prostredníctvom fotobjektívu
známeho českého fotografa
ponúkla možnosť dostať sa do
reality prekrásnej africkej prírody. Nielen odborníci, ale i laici
sa zhodli, že získať kvalitné fotografie s neobvyklými, takmer

neskutočnými zábermi pohybu
zvierat v africkej divočine si vyžaduje nekonečné hodiny čakania a trpezlivosti, ktoré je často
i životu nebezpečné. Samotný
Šilha sa priznal, že ako štyridsiatnikovi sa mu splnil jeho
chlapčenský sen, fotografovať
africkú krajinu. Je pravdou, že
k splneniu sna prispela podporou aj jeho rodina, manželka
s dcérou. Inšpiráciou sa mu
stal román Vojtecha Zamarovského Sedem divov sveta, ktorý vzbudil jeho záujem o cudzie
krajiny. Tým siedmym divom
sveta sa pre neho stala Afrika
a rozhodla, že je miestom, kam
sa bude vracať a kde bude fotografovať. Autorská výstava
V krajine Masajov potrvá do
nedele 30. apríla.
(jč)
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Poklady českého maliarstva v galérii
Spoločný projekt Českého múzea výtvarných umení v Prahe,
Krajskej galérie výtvarných umení v Zlíne a Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne Klenoty českého moderného maliarstva
1907–1939 je od 21. apríla sprístupnený v Galérii M. A. Bazovského. Predstavuje sa ním jedna vývojová línia umelcov od
expresionizmu až k surrealizmu. Galéria výstavou nadväzuje
na úspešnú výstavu z minulého roka, v ktorej predstavili diela
významných českých umelcov iného časového obdobia. Pri príležitosti výstavy klenotov českého moderného umenia Galéria
M. A. Bazovského sprístupnila ďalšie neznáme i menej známe
výtvarné diela z depozitára umelca.
text a foto (jč)

Vyhodnotenie 3. ročníka literárno-výtvarnej súťaže A v rozprávke je to tak sa uskutočnilo 7. apríla vo výstavnej miestnosti
Mesta Trenčín na Mierovom námestí. Z rúk spisovateľa Rudolfa
Dobiáša prevzalo ocenenia za najlepšie práce v literárnej časti 12
žiakov, vo výtvarnej časti 20 žiakov. Súťaž usporiadala Základná
škola, Kubranská cesta, Trenčín.
text a foto (jč)
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KALEIDOSKOP

Maľované vajíčko

Knižnica zakúpila Encyclopediu Americana
Vlani v októbri splnomocnený veľvyslanec USA na
Slovensku Rodolpho M. Valle navštívil Verejnú knižnicu
Michala Rešetku v Trenčíne.
V mene americkej vlády odovzdal knižnici finančný dar na
nákup americkej literatúry.
Knižnica zakúpila diela známych amerických spisovateľov
E. Hemingwaya, M. Puza, J.
Grishama, J. Hellera, D. Browna a ďalších v origináli. Väčšiu
časť finančných prostriedkov
však knižnica vynaložila na
nákup 30 zväzkovej Encyclopedie Americana, spoločnosti
Grolier, vydavateľstva Scholastic Library Publishing.
Encyclopedia
Americana
je univerzálna encyklopédia,
ktorá je uznávaným zdrojom in-

Kultúrne centrum Kubra usporiadalo začiatkom apríla veľkonočnú výstavu Maľované vajíčko. Rôzne techniky zdobenia vajíčok,
prekrásne zdobené perníčky, vyšívané obrusy s jarným motívom
len umocňovali krásu tejto výstavy. Výstava bola obohatená o kurz
pletenia korbáčov, maľovanie vajíčok a zdobenie perníkov. Účastníci kurzov, najmä deti, s radosťou odnášali domov samostatne
vyrobené korbáče či vajíčka. Najväčšiu radosť mali deti zo živých
zajačikov a malých žltučkých kuriatok, ktoré mohli pohladkať.
(br) foto (jč)

Verejná knižnica M. Rešetku a Kultúrne centrum v Kubre sa
s veľkou chuťou zapojili do akcie Týždeň slovenských knižníc.
Súťaž o najlepšiho recitátora bola určená pre predškolákov,
ktorí ju brali veľmi zodpovedne. Napäté ušká, rozšírené očká
dávali tejto súťaži punc dôležitosti. Žiaci 1. stupňa čítali rozprávky a svoje dojmy či najkrajšie postavičky z nich nakreslili.
Prekrásnou výstavou potešili nielen seba, ale aj spolužiakov.
Týždeň zakončila beseda s poetkou Jankou Fabovou. Očarujúce verše o rodnom Trenčíne rozprúdili diskusiu inak málovravných deviatakov. Veríme, že nielen počas týždňa slovenských
knižníc, ale i počas celého roku si veľa ľudí nájde cestu ku
knihe, držiac sa známeho Gorkého citátu: „Za všetko, čo je vo
mne dobré, vďačím knihe“.
(mab)
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formácií už viac ako 175 rokov.
Prvýkrát vyšla v 13 zväzkoch
v rokoch 1829–1833. Od r.
1935 je pravidelne ročne aktualizovaná. Posledné vydanie
encyklopédie z roku 2005, ktoré knižnica zakúpila, obsahuje
25 miliónov slov a má 26 000
strán s viac ako 23 000 ilustráciami, zahŕňajúcimi 15 000
fotografií, 3 800 diagramov
a schém a 1 200 máp.
Encyklopédia tak poskytuje
aktuálne súhrnné informácie
a viac ako 45 000 hesiel je
napísaných ľahko zrozumiteľným štýlom. Čitatelia i široká
verejnosť môžu encyklopédiu
prezenčne študovať vo všeobecnej študovni v budove
knižnice na námestí SNP 2.
D. Stupavská

Čo vieš o meste Trenčín?
Druhý ročník vedomostnej
súťaže malých predškolákov
Čo vieš o meste Trenčín?
sa konal 20. apríla v Materskej škole na Opatovskej ulici
v Trenčíne. Zúčastnilo sa jej 16
detí predškolského veku z materských škôl, ktoré onedlho
nastúpia do 1. tried ZŠ.
Súťaž preverila vedomosti
malých predškolákov z histórie
a súčasnosti mesta, ich znalosti o prírode v okolí mesta
a nechala vyniknúť šikovnosť

detí skladaním erbu a loga
mesta Trenčín. Deti boli rozdelené do 4 družstiev, v ktorých
sa pohotovo dopĺňali počas
celej súťaže. Odmenou za ich
vynikajúce výkony boli darčeky,
diplomy a občerstvenie.
Poďakovanie patrí učiteľkám
Silvii Kozinkovej a Anne Ďuržovej za prípravu, krásnu výzdobu
i organizáciu tohto vydareného
podujatia a Mestu Trenčín, ktoré súťaž podporilo.
(dl)

OZNAMY
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Prvý úsmev
Leonard Petko
Tomáš Sýkorčin
Michal Šimna
Lucia Vašatová
Mária Neoralová
Vanesa Búdová
Samuel Blažej
Michaela Havjerová
Valentína Juráčková
Angelika Jancová
Matúš Vaněk
Sofia Zelezková
Andrej Mikula
Dominik Komár
Nikolas Fuják
Tamara Kvasnicová
Kristína Sapáčková
Nino Grom
Kristián Vlník
Jakub Holovač
Vanesa Brlejová
Simona Knapová
Michal Ďuriš
Samuel Badžgoň
Lucia Cverenkárová

Oznamy
ZO nedoslýchavých, Bezručova 1012, pozýva 6. mája
svojich členov a priateľov
na návštevu Pamätnej slovenskej izby v Trenčianskej
Turnej. Stretnutie je na železničnej stanici v Trenčíne
o 13. 15, odkiaľ sa pokračuje autobusom.
Stretávanie členov ZO
v klube na Bezručovej ul. je
pravidelne každý pondelok
v mesiaci od 15.00-18.00h.
Výbor ZO Danica Vargová
Kúltúrne centrum AKTIVITY,
o. z., Detský výbor mestskej
časti Juh a Branislav Zubričaňák, dlhodobo uvoľnený
poslanec, pozývajú všetkých
chlapcov a dievčatá od 6 do
15 rokov z celého Trenčína
a okolia na 1. kolo prestížnej
súťaže Juh hľadá SuperStar.
Casting sa uskutoční v KS
Juh 4. 5. 2006 o 10. 00 h.
Do súťaže je možné sa prihlásiť do 2. 5. 2006.
Najlepších spevákov čakajú pekné vecné ceny.
Bližšie
informácie:
tel.
č.: 0915 784 886, 032/
658 26 08.
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KIA a TnUAD rokovali o budúcej spolupráci

Na prvom spoločnom stretnutí s vedením Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka
(TnUAD) 20. apríla v Trenčíne
spoločnosť KIA Motors predstavila svoje požiadavky na
absolventov univerzity a budúcich možných zamestnancov
spoločnosti. Ako ďalej na brífingu po stretnutí s rektorom
Jurajom Wagnerom a dekanmi
jednotlivých fakúlt informoval
manažér personálneho oddelenia KIA Motors Jozef Valach,
KIA mapuje terén na slovenských univerzitách, po ktorom
by malo vzniknúť komplexné
riešenie spolupráce s vysokými
školami. To prerokuje vrcholový

manažment spoločnosti.
Podľa Valachových slov
sa výroba začína tento rok,
absolventi univerzity majú
priestor v spoločnosti vo všetkých profesiách. Valach dodal,
že absolventi TnUAD sú na
prijímacích pohovoroch úspešní, a to bol jeden z hlavných
dôvodov prečo má KIA o spoluprácu s univerzitou záujem.
„Stretnutie považujem za veľmi
významné. Sme jednou zo štyroch univerzít, ktoré sa orientujú na automobilový priemysel.
Spoločnosti sme ukázali profil
TnUAD, našli sme aj body pre
našu spoluprácu pri výchove
absolventov pre KIA,“ uviedol

rektor Wagner.
Univerzita má akreditovaný
študijný program Mechatronika
cestných motorových vozidiel,
škola čaká na akreditáciu ďalších dvoch programov, a to
Výrobné techniky a Výrobné
technológie v automobilovom
priemysle. TnUAD má predstavy aj v oblasti výskumu, podľa
Wagnerových slov by na univerzite mohli vzniknúť štyri výskumné centrá pre potreby KIA,
či špecializované pracoviská v
KIA Motors a na univerzite, kde
by sa budúci zamestnanci KIA
pripravovali priamo pre potreby
spoločnosti.
(SITA) foto jč

Pozvanie na divadelný festival do Zlína
Na 11. ročníku medzinárodného divadelného
festivalu Setkání – Stretnutie 2006 v Zlíne sa
v prvej polovici mája divákom predstavia divadelné súbory z Českej a Slovenskej republiky, no
chýbať by nemala ani jedna z najvýznamnejších

Mesto Trenčín a Kultúrne centrum Sihoť
pozýva záujemcov na divadelné predstavenie
Městského divadla Zlín
Michail Bulgakov – Dodo Gombár:

MISTR A MARKÉTKA

poľských scén. Vo Velkém sále, v Studiu Z a v Divadélku v klubu v priebehu šiestich dní od 8. do
13. mája uvedú v hlavnom programe celkom 21
inscenácií devätnástich divadiel. Medzi jedenástimi českými, siedmimi slovenskými a jedným
poľským predstavením nebude chýbať, napríklad,
Desatoro Radošinského naivného divadla, SND
z Bratislavy, Národní divadlo z Prahy, či domáci
súbor Městského divadla Zlín s hrou Mistr a Markétka v réžii Doda Gombára. Podrobný program
o festivale nájdete aj na www.trencin.sk.

dňa 11. 5. 2006 o 19.00 h.
Cena zájazdu do Zlína, vrátane vstupenky na
predstavenie je 190 Sk.
Prihlášky a bližšie informácie v KC Sihoť,
tel. č.: 032/743 45 35.
Predstavenie sa koná v rámci medzinárodného divadelného festivalu Setkání-Stretnutie

Oznam
Mesto Trenčín je povinné na základe zákona o voľbách do NR SR zvolať a uskutočniť
prvé zasadnutie členov okrskových volebných
komisií. Zasadnutie sa uskutoční dňa 2. mája
2006 vo veľkej sále Kultúrneho a metodického
centra OS SR (ODA).
Mesto zabezpečí pozvanie všetkých členov
a zapisovateľov osobitným listom, v ktorom
upozorňuje na nutnosť zúčastniť sa:
• o 15.00 h pre všetkých členov a zapisovateľov okrskových volebných komisií č. 1 – 22,
• o 16.00 h pre všetkých členov a zapisovateľov okrskových volebných komisií č. 23 – 44.
Na zasadnutí sa vykoná podpísanie sľubu,
žrebovanie predsedov a podpredsedov komisií
a poučenie členov a zapisovateľov podľa § 17
zákona o ochrane osobných údajov (povinnosť
zachovávať mlčanlivosť).
Iveta Plešová

V uplynulých dňoch sa dožil vzácneho jubilea
– 90 rokov – Ján Majerech. Počas dvadsaťročného pôsobenia v bývalom MsNV pracoval
v oddelení plánovania, školstva a dopravy.
Oslávencovi prajeme dostatok pevného zdravia.
(zpoz)
Kultúrne centrum Sihoť, M. Turkovej 22,
Trenčín poriada všeobecnú burzu
Zber vecí: 5. 5. od 8.00 do 19.00 h
Predaj vecí: 6.5. od 7.00 do 12.00 h
Výdaj vecí: 6. 5. od 13.00 do 15.00 h
Vstupné: 1 Sk
Podmienkou je , aby veci boli čisté a použiteľné. Poplatok je 1 koruna za kus a 5
percent z predaja. Súčasťou burzy je zbierka
pre charitu.

27. 4. 2006
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Z listov čitateľov

Ešte raz dnes – kauza pes
Ako stará „psičkárka“ sa
o svoju chlpatú priateľku jazvečíčku starám tak, aby jej nič
nechýbalo – teda strava, ubytovanie, očkovanie, spoločnosť jej
priateľov, ale aj známka, vôdzka
a igelitové vrecko. A práve to
sa stalo osudným dievčine na
Sihoti, keď ju príslušné orgány
zastavili na hrádzi pri Váhu, aby
skontrolovali z moci úradnej, či
je pes vybavený podľa nariadenia. Bol, ale chýbalo to vrecko,
a tak kontrolné orgány zinkasovali nekompromisne 300 Sk.
Pritom predsa nie je podstatné,
v akom obale psí exkrement odnesiem, ale jeho odstránenie.
Môže to byť práve tak servítka,
kus papiera alebo vreckovka.
Nuž, je lepšie dodržiavať nariadenia a pritom platiť, alebo ich

obchádzať? Uvediem príklad.
Vybavená všetkým potrebným
venčím psíka, ktorý si vykonal
potrebu. A hneď je tu dilema:
ponechať exkrement v tráve, až
sa samovoľne rozpadne a igelitové vrecko zostane nepoužité
pre prípadnú kontrolu, či disciplinovane nádielku odhodím
do najbližšieho kontajnera.
V druhom prípade však strácam
šancu prípadnej kontrole dokázať, že vrecko už bolo použité,
a teda platím!
Poznám
niekoľko
majiteľov veľkých plemien, ktorí
nerešpektujú vôbec nič a psy
nechávajú voľne behať bez
náhubku. (Česť výnimkám!) Naopak majitelia malých plemien
sa o svojich miláčikov boja,
a tak ich pri každom strete

s bežiacou ozrutou okamžite
berú pod ochranu do náručia.
Dohováranie pánovi dominantného psa sa míňa účinkom,
skôr naopak, na toho slabšieho sa valí spŕška hrubých urážok s arogantným ukončením:
„Môj pes nič nespraví!“ Spravil
ale jeho majiteľ, ktorý rozčúlil
starého človeka, obhajujúceho
svojho bezbranného priateľa.
Súhlasím so všetkými opatreniami, ktoré zabezpečia čistotu mesta, aj ich dodržiavam,
ale stačí sa prejsť parkom
k hlavnej stanici a zistíme, že
psí exkrement v tráve nie je až
také zlo, ako porozhadzované
fľaše, krabičky od cigariet či
igelitky s odpadkami, čo odhodil civilizovaný občan. V mene
všetkých, ktrorí dodržiavajú
nariadenia a chcú žiť v čistom
meste, som za prísne a spra-

vodlivé postihovavnie prečinov,
ale s presným vymedzením
mantinelov, čo smieš a čo nie.
Aj v prípade psíkov. Zatiaľ vieme iba to, čo sa nesmie, ale
ich práva neboli zverejnené.
Každý zverolekár potvrdí, že
k zdravému vývoju psa patrí
i voľný pohyb a práve k tomu
by sa zastupitelia mesta mali
vyjadriť a stanoviť zóny, kde sa
naši štvornohí priatelia môžu
vybehať bez pokuty.
K. Vrbová, il. foto (rk)

Krížovka
Vážení čitatelia! Sme veľmi radi, že naše osemsmerovky a krížovky sa stretávajú s takým priaznivým ohlasom. Ďakujeme za vašu
priazeň. Správne znenie tajničky z č. 8 znie: „No veď práve to.“ Zo všetkých správnych lúštiteľov sa pri žrebovaní šťastie usmialo na
Vieru Pevnú, Šoltésovej 1. Získava hrnček s logom mesta Trenčín. Výhru si môže vyzdvihnúť v redakcii. Srdečne blahoželáme! Tajničku
krížovky nám môžete poslať na adresu redakcie do 5. 5. 2006.
Slonový
farebný
značka
do nie
Local
venské oblok
obraz z vojenský
polodra- Civil
jednotky
parku
rozkaz
Time
príslovie
výstrižkov
hokam
Oested

Autor:
Jozef
Páleník
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zárodok
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1

grafit

ohúrili,
ohlušili
(nár.
expr.)

domáce
meno
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3
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niečoho veľmi starého

horúčka
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Najsilnejší Slováci sa predstavia v Trenčíne

Národný šampionát silných mužov Slovenskej republiky sa uskutoční v nedeľu 14. mája od 14. 00 h v športovej hale na Sihoti.
Silní muži sa postupne predstavia v piatich súťažných disciplínach:
Viking press – tlak v stoji so
130 kg na počet opakovaní za
jednu minútu, kufre - 2x 150 kg

odniesť na čas do vzdialenosti
20 metrov, super yok – 400
kg bremeno odniesť na chrbáte na čas do vzdialenosti 20
metrov, schody sily – závažia
o hmotnosti 180, 220 a 260

kg vyniesť na schody na čas
a betónové gule o hmotnosti
135, 150, 175 a 190 kg vyložiť na podstavec vo výške 120
cm. V Trenčíne teda uvidíte
to najlepšie, čo na Slovensku
máme, súťaž silných mužov
bude doplnená aj o súťaže
v preťahovaní lanom. Súťaž je
sledovaná svetovou federáciou
silných mužov IFSA a Konfederáciou športových zväzov
Slovenskej republiky. Súťaží

Karatisti opäť bodovali
Člen klubu KK Európa
Trenčín a reprezentant SR
Alexander Matečný získal
striebornú medailu na medzinárodnom turnaji v karate
27th GRAND PRIX SLOVAKIA v kategórii kata starších
dorastencov, konaných v Bratislave 9.4.2006. Člen toho
istého klubu Jozef Hrušovský
na uvedenom turnaji obsadil
veľmi cennú tretiu priečku
v kategórii kata seniori. fm

Výber detí do športovej triedy karate

Základná škola v Trenčíne na Ulici Laca Novomeského a Karate klub Európa Trenčín pozývajú
všetky budúce piatačky a piatakov na výber detí do športovej triedy karate pre školský rok
2006/2007.
V školskom roku 2003/ čenia i v kumite zápas. Ingrida sa môžu prihlásiť všetky diev2004 bola otvorená prvá okrem toho zvíťazila v Európ- čatá a chlapšportová trieda karate, ktorú skom pohári v kumite na Slo- ci, ktorí budú
začalo navštevovať 22 detí vensku i v Maďarsku. Dievčatá v školskom
z celého Trenčína a okolia, siedmeho ročníka Ingrida Su- roku 2006/
a to prevažne dievčatá. V tejto chánková, Romana Havierová 2007 navštedobe má ZŠ, Novomeského a Martina Oravcová sú dvoj- vovať piaty
ul. už tri športové triedy ka- násobné Majsterky Slovenska ročník. Vítaní
rate a to v piatom, šiestom 2005 družstiev kata i kumite. sú všetci bez rozdielu predcháa siedmom ročníku. Športové Medzi perfektné výsledky pat- dzajúcich skúseností, vítaní sú
triedy karate navštevuje teraz ria aj medaily najcennejšieho hlavne začiatočníci v karate.
až 60 detí, prevažujú dievčatá. lesku z medzinárodných súťaPrihlásiť sa môžete pri
Športové triedy karate pod ve- ží, akými sú Budapest Open, nábore, ktorý sa uskutoční
dením hlavného trénera Brani- Tatabánia Cup, Galanta Cup, v pondelok 22.mája o 17.00
slava Zubričaňáka v priebehu Majstrovstvá Bratislavy, či hod. v Základnej škole, Novotroch rokov získali v súťažiach úspechy v Slovenskom pohári, meského ul., v karate učebni
na Slovensku i v zahraničí ale i v mnohých regionálnych na 2. poschodí. Bližšie inforviac ako 100 medailí. K naj- súťažiach. Športové triedy mácie nájdete aj na webovej
úspešnejším
karatistkám karate sa venujú v dopolud- stránke www.zsnovotn.tnuni.
patrí žiačka siedmeho ročníka ňajších vyučovacích hodinách sk, www.karate.eu.sk alebo
Ingrida Suchánková, ktorá športu a bojovému umeniu priamo na základnej škole, tel.
je dvojnásobnou Majsterkou karate štýlu Shito-ryu.
032/652 45 31.
(bz)
Do športovej triedy karate
Slovenska v kata súborné cvi-

sa o postup na Majstrovstvá
západnej Európy a možnosť
reprezentovať Slovensko v Česko-Slovenskom pohári silných
mužov, ktorý bude mať v tomto
roku deväť kôl. Minulý rok postúpil na európsky šampionát
silák Ján Křeháček z Trenčína
a umiestnil sa na ňom na tretej priečke.
Vstupné 20 Sk, deti do 12
rokov zdarma.
Všetky informácie poskytne
Ing. Čermák, tel.: 0908 795
100.
(dč)

Turistické stretnutia
nepoznajú hranice
Už štvrtý ročník medzinárodného turistického podujatia
Priateľstvo – přátelství bez
hraní(i)c sa koná v sobotu 29.
apríla. Štartuje sa z Brumova-Bylnice od 9.00 h a cieľ je vo
Vlárskom priesmyku.
Trasa:
Brumov-Bylnice
(320 m) – Kopaniny – Holý
vrch – Průklesy (835 m) – Pod
Okršliskom – Brezová* – Pod
Hrabie – Sidonie (Kopanice)
– Sidonie – Vlárský průsmyk
(279 m), 18 km.
* Pre zdatných je zabezpečená možnosť prejsť so sprievodcom na druhý najvyšší vrch
Bielych Karpát – Chmeľovú
(925 m). Trasa tam a späť je
podľa turistického sprievodcu
2 hod.
Štartovné je 10 Kč alebo 15
Sk. Odmenou pre účastníkov
bude pečiatka do záznamníkov KST a KČT, do preukazov
IVV, pamätný list a tiež pekné
zážitky z pochodu a stretnutia
s priateľmi. Občerstviť sa dá
na štarte, z vlastných zásob
a v pohostinstve v cieli.
Doprava na štart a späť je
z Trenčína vlastným autobusom zo stanice ŽSR o 8.00 h
(poplatok: 70 Sk dospelí, 50 Sk
deti do 15 rokov). Každý účastník ide na vlastné nebezpečenstvo. Viac informácií podá:
Jan Mrlina, tel.: 743 66 11,
656 53 02.
(jm)
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